Datasheet

HP Z4000 Wireless Mouse
Geraffineerd laag model,
ideaal voor uw
ultra-dunne computer
De Z4000 met zijn mooie,
eigentijdse lage model is
het ideale accessoire voor
elke dunne laptop of tablet.
Met deze draadloze muis
die er fraai uitziet en goed in
de hand ligt, werkt u
verrassend plezierig. De
gewelfde bovenkant biedt
natuurlijke ondersteuning
zodat u naar believen kunt
klikken.

Van mobiel naar ultramobiel
●
De trend is dun en met een hoogte van nog geen 26 mm (1 inch) is de Z4000
ultra-mobiele muis het ideale compacte accessoire voor uw notebook of
tablet.
Ontspannen comfort
●
Vloeiend gewelfd ontwerp zorgt voor natuurlijke plaatsing van handen en
polsen.
Betrouwbare functionaliteit
●
Vertrouwde muisnavigatie met drie standaardknoppen en een scrollwieltje.
Twee aansluitingen
●
De krachtige, geavanceerde 2,4-GHz draadloze verbinding heeft een bereik
van 10 meter (30 feet) . Plaats de kleine dongel-ontvanger, schakel de muis in,
klaar.
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Vrijheid is geweldig
●
Door de draadloze verbindingen heeft u een bereik tot een afstand van 30 feet
(10 meter).
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Betrouwbaarheid – stroomvoorziening voor twee jaar
●
Uitgebreide batterijlevensduur, tot 24 maanden, om langer te werken.
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Datasheet

HP Z4000 Wireless Mouse

Compatibiliteit

USB-poort.

Technische specificaties

Drie standaardknoppen en een scroll-wieltje
USB draadloze 2,4-GHz ontvanger
Batterijtijd afhankelijk van het gebruik.

Afmetingen

Zonder verpakking: 101 x 65 x 25 mm
In verpakking: 200 x 140 x 50 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 94 gr
In verpakking: 200 gr

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie op onderdelen en arbeid; 24 x 7 HP telefonische support tijdens de garantieperiode

Productkleur

Snoekzilver

Extra informatie

P/N: 2HW66AA #ABB
UPC/EAN code: 191628429943

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP draadloze muis Z4000; 2,4 GHz micro-ontvanger; 1 AA-batterij; Quick Start-poster; Productinformatie;
Garantiekaart; R.E.D RTF

Vrije USB-poort is vereist; Compatibel met Microsoft Windows® 10, 8, 7, XP, Vista, Mac OS X, Android OS en Chrome OS.
De werkelijke batterijlevensduur varieert afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd
en door herhaaldelijk gebruik af.
3 Windows® is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.
4 Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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